
1 
 

PROTOKÓŁ NR 17/20 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z Komisją Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa. 

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Pani Zofia Sójka otworzyła wspólne 
posiedzenie Komisji, które odbywało się w trybie zdalnym.  

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji: 
1) Elżbieta Ciesielska – Przewodnicząca Komisji, 
2) Edyta Waprzko – Wiceprzewodnicząca Komisji, 
3) Agnieszka Biała – Członek Komisji, 
4) Ewa Gładysz – Członek Komisji, 
5) Jarosław Sobieszek – Członek Komisji.  

Przewodnicząca Komisji stwierdziła prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 
do protokołu. 

Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.  

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu (druk nr 1, referuje p. Urszula Łużniak – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji 
zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku (druk nr 2, 
referuje p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 (druk 
nr 3, referuje p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (druk nr 4, referuje p. Urszula 
Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

8. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 (druk nr 5, referuje p. Urszula 
Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 
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9. Zaopiniowanie Raportu z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022 (druk nr 10, referuje p. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki 
Wschodni). 

10. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 11, 
referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych). 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

Pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu. 

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 
oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie 
finansowym Funduszu omówiła Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydzielił Powiatowi 
Łódzkiemu Wschodniemu na 2020 rok według algorytmu kwotę 1.797.770,00 zł. W przedmiotowym 
projekcie uchwały zaproponowano podział tej kwoty w następujących proporcjach: 100.000,00 zł 
na rehabilitację zawodową i 1.697.770,00 zł na rehabilitację społeczną, w tym zobowiązania WTZ 
1.024.800,00 zł.  

Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Pkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad 
realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2020 roku. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku omówiła Pani Urszula Łużniak – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Proponowana zmiana polega na zmianie zapisu 
w ten sposób, aby umożliwić uzyskanie dofinansowania także osobom, które dokonały zakupu 
przedmiotów ortopedycznych w 2019 roku. Przedstawiona propozycja wynika z faktu, że sporo osób 
zaciągnęło kredyty np. na przedmioty ortopedyczne. W związku z tym, że przyznane środki PFRON 
są wyższe, proponuje się cofnięcie do faktur z 2019 r., gdyż przepisy prawa pozwalają na takie 
działanie.  

Nie zgłoszono uwag. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku omówiła Pani Urszula Łużniak – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor powiedziała, że ogólna kwota 
utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach w 2020 r. wynosi 1.138.800,00 zł, w tym 
1.024.800,00 zł ze środków PFRON i 114.000,00 zł z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Do zawarcia umowy i przekazania w/w środków niezbędne jest udzielenie upoważnienia Zarządowi 
Powiatu. 

Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pkt 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” omówiła Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. W związku ze stanem epidemicznym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ogłosił nowy program, funkcjonujący od 10 kwietnia 2020 r. W ramach 
modułu III osoby niepełnosprawne, które utraciły możliwość rehabilitacji odbywanej od poniedziałku 
do piątku, mogą ubiegać się przez trzy miesiące o pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie, 
łącznie 1.500 zł – dotyczy to głównie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, ośrodków 
rehabilitacji dziennych, ośrodków szkolno – rehabilitacyjnych. W ramach modułu IV przewidywana 
jest pomoc dla powiatów, które poniosły dodatkowe wydatki w związku z zagrożeniem 
epidemicznym, skierowane do osób niepełnosprawnych. 

Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Pkt 8. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019. 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła ocenę zasobów 
pomocy społecznej za rok 2019 (załącznik nr 6 do protokołu). 

Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała ocenę zasobów pomocy 
społecznej za rok 2019. 
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Pkt 9. Zaopiniowanie Raportu z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni omówiła Raport z realizacji w 2019 roku Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 (załącznik nr 7 do protokołu). 
Strategia to najważniejsze narzędzie planowania, określające wizję i kierunki rozwoju Powiatu, jego 
cele strategiczne, operacyjne oraz zadania będące sposobami realizacji tych celów. 
Zgodnie z zapisem Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 przyjętej 
Uchwałą Nr XVI/189/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 grudnia 2015 r., raz 
w roku opracowuje się raport, będący podstawowym elementem monitoringu realizacji celów 
strategicznych, operacyjnych oraz zadań, a także wszelkich analiz zgodności i efektów 
podejmowanych działań z założeniami. Raz w roku przedstawia się raport Radzie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
Raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i został sporządzony 
w oparciu o materiały źródłowe opracowane i przekazane przez Naczelników/ Kierowników 
Wydziałów/ Referatów Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Dyrektorów powiatowych jednostek 
organizacyjnych, a także Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, służby sanitarno – epidemiologicznej i weterynaryjnej. 
W pierwszej części Raportu przywołane są cele strategiczne i operacyjne wymienione w „Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, zaś w części drugiej przedstawione są poszczególne cele 
wraz z informacją opisową, dotyczącą realizowanych zadań.  
Raport wskazuje na dynamiczne działania w istotnych obszarach naszego Powiatu, szczególnie 
w inwestycjach związanych z infrastrukturą drogową, ale także z zadaniami wykonywanymi w celu 
ogólnego rozwoju procesu inwestycyjnego, chociażby przez stworzenie cyfrowych baz danych 
i systemu ich udostępniania, modernizację ewidencji gruntów i budynków.  
Dynamicznie rozwija się obszar pomocy społecznej oraz szkolnictwo z ciągłym podnoszeniem 
poziomu edukacji. W 2019 r. podjęto również szereg działań w zakresie wspierania aktywności 
zawodowej mieszkańców Powiatu oraz działań promujących Powiat. 
Wszystkie działania wpłynęły na pozytywny wizerunek naszego Powiatu.  

Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała Raport z realizacji 
w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

Pkt 10. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych omówiła sprawozdanie 
z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 8 do protokołu). 
Sprawozdanie corocznie przedstawiane jest Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Zarząd 
Powiatu w ustawowym terminie. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych w oparciu o informacje, które uzyskano od jednostek organizacyjnych Powiatu, 
wydziałów Starostwa, inspekcji i straży. Informacje te zostały zebrane, żeby wykazać, jakie zadania 
jednostka organizowała z podaniem przedsięwzięcia, sposobu realizacji, nazwy zadania, 
w odniesieniu do zadań szczegółowych określonych w Programie współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji 
Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pkt 11. Sprawy różne i wolne wnioski.  

Nie zgłoszono. 

Pkt 12. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 

Przewodnicząca Komisji 
Polityki Społecznej 

Elżbieta Ciesielska 
 


